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 :ملخص

مواجهات بين القادة السياسين والشعب، فساد، سوء تسيير الشأن العام، حروب أهلية، الجئين، انقالبات 

بعد االستقالل في  بعاد التي تشهدها دول مامجازر... الخ، كلها ظواهر تدل عن حالة التأزم الحادة واملتعددة األو  عسكرية،

  . إفريقيا

من والالاستقرار، ووضعت الدولة في حد ذاتها محل شك ونقاش، من طرف أمن الالنتجت هذه الظواهر، حالة أ

لعب  إفريقيان السياق التاريخي لبناء الدولة في أنفترض من خالل هذا املقال،  وعليه، .اإلفريقيةاملتخصصين في الشؤون 

نواع أمام كل أتشكل حاجزا  إفريقياالدولة في  إذ أصبحتدورا محوريا في حالة الالأمن والالإستقرار التي تشهدها القارة، 

  .التحديث والتطور 

 

Résumé: 

confrontations entre les dirigeants politiques et le peuple, corruption, mauvaise 

gestion des affaires publiques, guerres civiles, réfugiés, coups d'Etat militaires, et 

massacres ... etc, sont tous des phénomènes indiquent l'état de crise aiguë et multi-

dimensionnelle en témoignent les pays de l'Afrique après l'indépendance. 

Ces phénomènes, produit un état d'insécurité et d'instabilité, et mettent l'Etat 

lui-même en discussion, par des spécialistes dans les affaires africaines. En 

conséquence, on suppose à travers cet article, que le contexte historique de 

construction de l'État en Afrique a joué un rôle essentiel dans l'état de l'instabilité et 

de l'insécurité sur le continent, comme l'Etat en Afrique a devenu un obstacle à 

toutes sortes de modernisation et de développement. 
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 مقدمة

عرفتتتتتتتت التتتتتتتدول اإلفريقيتتتتتتتة نتتتتتتتتداة االستتتتتتتتقالل العديتتتتتتتد متتتتتتتن األزمتتتتتتتتات الحتتتتتتتادة، واملتعتتتتتتتددة األبعتتتتتتتتاد 

"Multidimensionnelles األزمات: الألمتن، الحتروب، "، فإفريقيا اليوم هي فضاء جغرافي يضم كل أنواع

الالجئتتين، األوةئتتة، الت تتحر، التتديون، الفقتتر، تخريتتب البلئتتة، الن،تتو التتدي،ونرافي، استتتغالل األطفتتال فتتي 

الحتتروب، االتجتتار بال شتتر، واالتجتتار بكتتل أنتتواع امل،نوعتتات ... التتخ.  ،تتا شتتهدت إفريقيتتا فتتي العشتترين ستتنة 

الستتتتلش لل تتتتميء العتتتتام،  ر " حتتتتادة، ن يجتتتتة ال ستتتتييSocio-economiqueاقتصتتتتادية "-األخيتتتترة أزمتتتتة سيوستتتتيو

تجسدت في العديد من املظاهر، أنلبها كانت في شكل مواجهة بين القادة السياسيين والشعب، وت،ثلت 

فتي حتتروب أهليتتة، محتاوالت انفصتتال، نزاعتتات إبايتتة، انقالبتات عستتكرية، مجتتازر ... التخ. كتتل هتتذه املظتتاهر 

خاصتتة متتن حيتتث عتتدم احتتترام الحريتتات األساستتية، دولتتة القتتانون، تضتتا الدولتتة فتتي إفريقيتتا محتتل شتتك، 

 في إفريقيا. يومبدأ الفصل بين السلطات، وهو األمر الذي زاد من ضبابية املشهد السياسم

أدت هتتذه املظتتاهر إتتتع اتستتاع نطتتاق املعارضتتة السياستتية بشتتكل متوايتتد فتتي أنلتتب التتدول اإلفريقيتتة، 

اإلفريقي، أدت بدورها إتع وضا الدولة في إفريقيتا  يسار السياسموهو ما أنتج حالة من الفوضمى داخل امل

محل شك من طرف العديتد متن البتاحثين املهت،تين بالشتؤون اإلفريقيتة، ف،تن ختالل االطتالع ع تع الواقتا 

 اإلفريقي تبرز أمامنا بالث بورات أساسية هي: 

 .نبورة الشعوب اإلفريقية ضد الزع،اء السياسيي .1

 اإلفريقية ضد املؤسسات السياسية القائ،ة.بورة الشعوب  .2

 بورة الشعوب اإلفريقية ضد نظام الحزب الواحد. .3

وُيجِ،ا أنلب الباحثين املهت،ين بالشؤون اإلفريقية ع ع أن هذه الحقائق تعود بالدرجة األوتتع إتتع 

قيتتتتتق الشتتتتترعي للعنتتتتتل متتتتتن طتتتتترف الدولتتتتتة ال ُاستتتتتتخدم متتتتتن أجتتتتتل الصتتتتتال  العتتتتتام، وإن،تتتتتا لتح ر أن االحتكتتتتتا

مكاستتتتب ومصتتتتال  فرصتتتتية لألفتتتتراد املتواجتتتتدين فتتتتي أع تتتتع هتتتترم الدولتتتتة. وحيتتتتث كتتتتان متتتتن املفتتتتروض ع تتتتع 

الدولتتة أن تضتتا املعتتايير التتتي ع تتع أساستتها تقتتوم الحيتتاة فتتي املجت،تتا، وتستتهر ع تتع احتتترام تطبيتتق القتتانون، 

التغلغتل داختل اإلقلتيم  وتحقيق األمن والرفاهية ألفراد شعبها، نجد أن الدولة في إفريقيا نير قادرة ع تع

التتتوطكي كلتتته، وت،لتتتك صتتتعوةة فتتتي بنتتتاء العالقتتتات بتتتين الدولتتتة واملجت،تتتا،  ،تتتا أ هتتتا ت،ثتتتل فتتتي أنلتتتب الحتتتاالت 

 تهديدا وخطرا ع ع أمن أفرادها، حسب ما يؤ ده رواد نظرية الدولة الضعيفة.

تتا الستتياق الزمتتايي التتذي ظهتترت فيتته الدولتتة فتتي إ بق
ل
 
ل
فريقيتتا، وتستتلي  تستتتدعي مثتتل هتتذه الظتتواهر ت

الضتتتوء ع تتتع بعتتت  العوامتتتل التتتتي رافقتتتت بنتتتاء الدولتتتة فتتتي إفريقيتتتا، بتتتل وإعتتتادة النظتتتر فتتتي بنتتتاء الدولتتتة فتتتي 

إفريقيتتتتتا، ألن تحليتتتتتل كتتتتتل متتتتتن الظتتتتتاهرة ال واعيتتتتتة فتتتتتي إفريقيتتتتتا، وظتتتتتاهرة التحتتتتتول التتتتتدي،قراطي فتتتتتي إفريقيتتتتتا 

لهتتا إتتتع دراستتات مع،قتتة، استتتدعي الستتوداء، ومحاولتتة استت يعاب متتا تزختتر بتته إفريقيتتا متتن ظتتواهر تحتتتا  ك

أوال وقبتتتتل كتتتتل يتتتتميء تحديتتتتتد طبيعتتتتة الدولتتتتة فتتتتتي إفريقيتتتتا، خاصتتتتة وأن أزمتتتتة بنتتتتتاء الدولتتتتة تشتتتتكل الستتتتت ب 

ق األساسمي أمام كتل أنتواع التحتديث وأشتكال التطتور، وهتو األمتر التذي تؤ تده العديتد متن  ِ
عو 

ُ
الرئلسمي وامل
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بنتتتتاء الدولتتتتتة فتتتتي إفريقيتتتتا هتتتتتي املصتتتتدر األول لظتتتتتاهرة املقارةتتتتات واالتجاهتتتتات النظريتتتتتة، التتتتتي تتتتتر  أن أزمتتتتتة 

 الالإستقرار الذي تعرفه القارة الس،راء.  

 : التالية اإلشكاليةوع ع هذا األساس تهدف هذه الدراسة إتع ملختلل جوانب 

هل يمكن اعتبار أزمة بناء الدولة عامال محددا لحالةة الالإسةتقرار وايةاأل ا مةن الةهد   ة د  

 القارة اإلفريقية؟. 

سنحاول من خالل هذه الدراسة، مناقشة وتحليتل واقتا الدولتة فتي إفريقيتا، ومتد  ارتبتا  ظتاهرة 

عع متتتتن ختتتتتالل دراستتتتة هتتتتتذه الالإستتتتتقرار فتتتتي إفريقيتتتتتا بأزمتتتتة بنتتتتتاء الدولتتتتة اإلفريقيتتتتتة الحديثتتتتة، بحيتتتتث يستتتتت

ح فيه القادة السياسيون األفارقة األولوية لبناء أمة حقيقيتة  نل ا السياق الزمايي الذي مل بق
ل
 
ل
الظاهرة، إتع ت

" ب،فهومهتا الوستتتفاتي.  ،تا تهتتدف Etat-Nationاألمتتة" "-داختل الحتدود الوطنيتتة، أي ضترورة بنتتاء "الدولتة

األمتة فتتي إفريقيتتا، وكانتت ستت با أساستتيا فتتي -افقتت بنتتاء الدولتتةالدراستة إتتتع تحديتتد مختلتل العوامتتل التتتي ر 

تتتترة لظتتتتاهرة الالإستتتتتقرار التتتتذي  ِ
فج 

ُ
أزمتتتتة بنتتتتاء الدولتتتتة اإلفريقيتتتتة الحديثتتتتة، بتتتتل وكانتتتتت ب،ثابتتتتة العوامتتتتل امل

 تشهدها القارة اإلفريقية، ع ع نرار نقص الربرة السياسية، التعدد اإلبكي ... الخ. 

داف الرئلستتتتية لهتتتتذه الدراستتتتة ستتتتوف تنطتتتتوي ع تتتتع بتتتتالث محتتتتاور وع تتتتع هتتتتذا األستتتتاس ، فتتتتإن األهتتتت

 أساسية، هي:

 أوال: مشكل وجود الدولة في إفريقيا. 

 بانيا: حركات التحرر في إفريقيا:

 السياق العام . .1

 العوامل األساسية املساعدة ع ع التحرر:  .2

 تأبير الحرب العاملية الثانية . . أ

 التحول في التنظيم االجت،اعي لألفارقة. . أل

 ت،ر باندويغ.مؤ  . ت

 بالثا: بناء الدولة القومية في إفريقيا وأهم املظاهر املرافقة:

 مسألة شرعية القادة السياسيون بعد االستقالل. .1

 الحزب الواحد وةناء الدولة:  .2

 نقص الربرة السياسية. . أ

 تعدد اإلبايات . . أل
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 مشكل التن،ية االقتصادية .   . ت

 : م كل وجود الدولة: أوال

وجود الدولة في إفريقيا من عدمه، ال بد متن التقترب متن مفهتوم الدولتة قبل الحديث عن مشكل 

ب،ج،وعة من التعاريل، لفض  محاوالت نالبية القادة األفارقة لفرض تصوراتهم عن وجتود الدولتة فتي 

إفريقيتتا، وستتالمة أنظ،تتسهم السياستتية، ألن تقتتديم تعريفتتات وإنفتتال أختتر ، يتتو ي فتتي ال هايتتة بعتتدم وجتتود 

 إفريقيا  ،ا يصبوا إليه  ثير من القادة السياسيين األفارقة. أزمة دولة في

إن املفهتوم التقليتتدي للدولتة هتتو ذلتتك التذي اعت،تتد فتتي تعريفهتا ع تتع العناصتتر األساستية املكونتتة لهتتا 

. في حين نجد أن (jean pierre, 1997, p.05)وهي: اإلقليم، الشعب، السلطة، والسيادة املعترف بها دوليا

"، ير تز ع تع أن الدولتة Jean-Piere Magnantثروةولوجي املقدم من طرف "جون بيتار متانيو" "املنظور األن

هتتتي شتتتكل متتتن أشتتتكال ستتتيطرة ج،اعتتتة اجت،اعيتتتة ع تتتع بتتتامي الا،اعتتتات التتتتي تشتتتكل معهتتتا مجت،عتتتا. هتتتذا 

الشكل تت،يو عن البامي بوجود جهاز مكون من مج،وعة من األفراد ايسحبوا من اإلنتا ، ويعلشون ع تع 

يتتادة اإلنتتتا  االجت،تتاعي املقتطعتتة متتن عنتتد املنتجتتين ع تتع شتتكل ضتتريبة. جهتتاز الدولتتة هتتذا، مستتؤول عتتن ز 

 ,jean pierre)تسيير املجت،ا، ضب  النظام الداخ ي، وض،ان األمن الرارجي، هذا الاهتاز تقتوده حكومتة

1991, p.175)" "أمتا "متتا ي فيبتتر .Max Weberن ع تتع إيستتان "، فيعترف الدولتتة ع تتع أ هتا ستتيطرة إيستا

. وةالاستبة لتت: "جتور  بتوردو" (jean pierre, 1997, p.p.05.06)آختر، ع تع أستاس احتكتار العنتل الشترعي

"Géorges Burdeau تة سل أسل
ل
ة. وبعبارة أخر ، الدولتة هتي ن،توذ  ختاأ مل سل أسل ،ل

ُ
"، فالدولة هي السلطة امل

ة إذا كتتتتتان مر تتتتز الستتتتتلطة فتتتتي يتتتتتد الستتتتلطة، وتنظتتتتتيم العالقتتتتات االجت،اعيتتتتتة. وبشتتتتكل أدق، ت شتتتتتكل الدولتتتت

ة بشكل   ي. سل أسل  املؤسسة، وللي في يد الفرد، م،ا اعكي أن السلطة ُم،ل

بتتالرجوع إتتتع مشتتكل وجتتود الدولتتة فتتي إفريقيتتا، نجتتد أن معظتتم التحاليتتل املنصتتبة حتتول الدولتتة فتتي 

: "جبترين إبتراهيم" إفريقيا تسعع إتع فض  عدم وجود الدولة في إفريقيا. وفي هذا الصدد جاء في مقال لتت

"Jibrin Ibrahim" "بعنتتتوان: "تطتتتور الدولتتة النيجيريتتتة "Le Developpement De L'état Nigérian ،"

"، "كافتان Piotr Dutkiewiezمج،وعة من االس،اء ألصحاب هذه الدراسات م هم: "بيتوبر دوتشتكيوفيو" "

"، Jakson"، "جا ستتتتون" "Richard Sandbrook"، "ري شتتتارد ستتتاندبرو " "Gavin Williamsوليتتتامز" "

 ".Rosbergو"روزةر " "

كتتتل هتتتؤوالء الكتتتتاب، ونيتتترهم، ال اعت،تتتدون ع تتتع نفتتتي املرجعيتتتات فتتتي معتتترض حتتتدي هم عتتتن نيتتتاب 

 Gavin"، و"كافتتان وليتتتامز" "Piotr Dutkiewiezالدولتتة فتتي إفريقيتتتا، فالاستتبة لتتتت: "بيتتوبر دوتشتتكيوفيو" "

Williamsإداريتتتتتتة" –الدولتتتتتتة فتتتتتتي إفريقيتتتتتتا بضتتتتتتعل ا لتتتتتتة "السياستتتتتتيو "، ع تتتتتتع ستتتتتت يل املثتتتتتتال، ُيتتتتتتترجم زوال

"Politico-Administratif متتتتتن ختتتتتالل مج،وعتتتتتة متتتتتن املظتتتتتاهر ع تتتتتع نتتتتترار: السياستتتتتات الراطئتتتتتة، ا هيتتتتتار ،"

ر كتتتتل متتتتن:   ِ
التتتتدخل، الكتتتتوارث الطبيعيتتتتة، انحتتتتالل األختتتتالق املت،ثتتتتل فتتتتي الرشتتتتوة واالستتتت بداد. فتتتتي حتتتتين ُيقتتتتد 
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"، أن الدولتتتتة فتتتتي إفريقيتتتتا ال تعتتتتدوا أن تكتتتتون مجتتتترد صتتتتورة Rosberg" "، و"روزةتتتتر "Jakson"جا ستتتتون" "

 .  ( jean Françoi, p.608)قانونية في العالقات الدولية، بالنظر إتع أ ها نائبة في الواقا

إذا أردنا مناقشة مشكل وجود الدولة في إفريقيا من خالل التعاريل املقدمة ستابقا للدولتة، فتإن 

اعت،تتتتد ع تتتتع العناصتتتتتر املكونتتتتة للدولتتتتتة، ال استتتتاعدنا  ثيتتتترا فتتتتتي مناقشتتتتة هتتتتتذه  التعريتتتتل الكالستتتتيكي التتتتتذي

القضتتتية، بتتتل ال تطتتترأ القضتتتية أساستتتا بالاستتتبة إليتتته، ع تتتع اعتبتتتار أن كتتتل التتتدول اإلفريقيتتتة ت،تلتتتك هتتتذه 

 Jean-Piereاملكونتتتتات.  ،تتتتا ي،كننتتتتا أيضتتتتا أن نتتتتتر  جانبتتتتا التعريتتتتل التتتتذي قدمتتتته "جتتتتون بيتتتتار متتتتانيو" "

Magnantظر إتع أن تنظيم السلطة يظهر في كل املجت،عات اإلفريقية تقريبا."، بالن 

أما بالاسبة لتعريل "ما ي فيبر" للدولة  نظام ستيطرة مبكتي ع تع احتكتار العنتل الشترعي، فإنته 

يوفر فرصتا أ بتر لتحليتل أنلتب حتاالت التدول اإلفريقيتة. فالستيطرة  ،تا يصتفها "متا ي فيبتر"، تت،ثتل فتي 

هتتتر أوله،تتتا فتتتي الستتتلطة املستتت بدة التتتتي ت،ارستتتها الدولتتتة ع تتتع املجت،تتتا، فتتتي حتتتين يظهتتتر شتتتكلين مت،تتتايزين، يظ

، قابلة لوجود مجت،ا مديي، وقتادرة (*)"Pouvoir Infrastructurelالثايي في شكل "سلطة تحت بايوية" "

 .(sung ho kim, 2004, p.58)ع ع التعامل معه، ما فرض نفسها ع ع هذا املجت،ا

التدول اإلفريقيتة، نجتد أن مظهتر الستلطة االست بدادية هتو األ ثتر بتروزا، ففتي كتل بالرجوع إتع واقتا 

التتدول اإلفريقيتتة يوجتتد مر تتز مالتتك للقتتوة املاديتتة والقانونيتتةو ب،عكتتى آختتر: القتتوة العستتكرية، قتتو  حفتت  

النظام، األجهزة األمنية ... الخ، هي مجرد مؤسسات تابعة ملر ز تحكم استىى الدولتة، وللستت مؤسستات 

ل،تتتي متتتن خاللهتتتا حضتتتور الدولتتتة. لكتتتن متتتا وصتتتول تيتتتار الدمقرطتتتة إتتتتع إفريقيتتتا، أصتتتبحت الرقابتتتة ع تتتع ن

السلطة االس بدادية، الرهتان األ بتر التذي يواجهته العديتد متن الطغتاة داختل الطبقتة الحا ،تة فتي التدول 

كم اإلفريقيتتتتتتة، وفتتتتتتي أنلتتتتتتب الحتتتتتتاالت دفعتتتتتتت بالحكتتتتتتام إتتتتتتتع ق،تتتتتتا الثتتتتتتورات الشتتتتتتعبية التتتتتتتي تهتتتتتتدد مصتتتتتتالح

الشرصية، وهو املظهر الذي أ د للعديد من املهت،ين بالشؤون اإلفريقيتة أن جهتاز الدولتة فتي إفريقيتا فتي 

 .(jean pierre, 1997, p.08)حالة أزمة

متن ناحيتتة أختتر  تتدع،ت استت بدادية الدولتتة فتتي إفريقيتا عتتن طريتتق البعتتد القتانويي، حيتتث أنتته متتن 

لناحيتتتة القانونيتتتة هتتتي إعتتتداد القتتتوانين واملعتتتايير التتتتي تستتتيير املعتتتروف أن الوظيفتتتة األساستتتية للدولتتتة متتتن ا

املجت،تتتتا ب،تتتتا يتفتتتتق وقواعتتتتد محتتتتددة مستتتتبقا، إال أن الحكتتتتام فتتتتي إفريقيتتتتا فتتتتي  ثيتتتتر متتتتن األحيتتتتان يختتتتدمون 

مصالحهم الشرصية تحت نطتاء الصتال  العتام، نتذ ر ع تع ست يل املثتال االمتيتازات التتي ي،تلكهتا م،ث تي 

 تذلك االمتيتتازات التتتي يت،تعتتون بهتا بالاستتبة للضتترائب. وع تع هتتذا األستتاس، نجتتد النظتام أمتتام العدالتتة، و 

أن الدور القانويي للدولة تحول من خدمة الصتال  العتام إتتع تحصتين فواعتل جهتاز الدولتة، ولتذلك نجتد 

أن العالقات بين الدولة واملجت،ا املديي تعرف الكثير من الصعوةات، فالدولة ال تس،ح لل،جت،تا املتديي 

بالتغلغتتل إتتتتع الدرجتتة التتتتي ي،كنتته متتتن خاللهتتتا فتترض منطقتتته، إضتتافة إتتتتع أن اإلدارة العامتتة هتتتي الوستتتيلة 

التتتتي تفتتترض متتتن خاللهتتتا الدولتتتة منطقهتتتا ع تتتع الشتتتعب، ملتتتا تت،يتتتو بتتته متتتن م،ارستتتات ت نتتتاق  والعقالنيتتتة 
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لتي تقدمها الدولتة القانونية والبيروقراطية التي تحدد ع،ل الاهاز اإلداري، باستثناء بع  املساعدات ا

 . (babacar, 2009, p09)لل حافة، النقابات، األحزاب السياسية ... الخ

اقتصادية، التي تعرفها إفريقيا حاليا بهذه املشاكل، فالعديد من التدول  –ترتب  األزمة السوسيو

ائب ع تتع اإلفريقيتة تستميء استتتع،ال ستلطسها املؤسستاتية، ذلتتك أ هتا قتادرة ع تتع إعطتاء أولويتة لا،تتا الضتر 

حساب توفير خدمات الض،ان االجت،اعي، التي من املفترض أن تكون ع ع قدر الضتريبة،  ،تا أن الدولتة 

تفرض في كل مترة ضترائب جديتدة ملتأل خزائ هتا، فتي حتين أ هتا تعتزف عتن االستتجابة للعديتد متن املتطلبتات 

حالتتة متتن التتتوتر تصتتل إتتتع  التتتي ياتظرهتتا املواطنتتون، وهتتذا التنتتاق  هتتو التتذي يضتتا املجت،تتا والدولتتة فتتي

درجتتتتتتة التتتتتتتأزم. وعليتتتتتته، يظهتتتتتتر جليتتتتتتا أن استتتتتت بدادية الدولتتتتتتة يجتتتتتتب أن تتحتتتتتتول بشتتتتتتكل ستتتتتتريا إتتتتتتتع ستتتتتتلطة 

 مؤسساتية، بالشكل الذي اس،ح بإعادة التوازن بين الدولة واملجت،ا املديي.

تفكيتر إن استحضار تعريل الدولة املعت،د ع ع املأسسة الكلية للسلطة، يفتح مجاالت إضتافية لل

في،تتتتتتتا يتعلتتتتتتتق بالتتتتتتتدول اإلفريقيتتتتتتتة، فالستتتتتتتلطة امل،أسستتتتتتتة تو تتتتتتت  أن مكتتتتتتتان الريتتتتتتتار محفتتتتتتتو  لل،ؤسستتتتتتتة 

 ،ؤسسة، وللي لألفراأ الذين اع،لون بهتا، وهتو املنطتق التذي يتزيح بشتكل وا ت  اللت ي التذي يقتا 

بتتالنظر  بتتين دور الفتترد، ودور املؤسستتة املستتتخدمة. لكتتن، يبقتتب هتتذا املنطتتق بعيتتدا عتتن الواقتتا اإلفريقتتي،

إتتع أن أنلتب التتدول اإلفريقيتة ال تعتترف إال قتوة سياستتية واحتدة م،ثلتتة فتي الحتتزب الواحتد، وهتتو متا جعتتل 

أنلب الباحثين املهت،ين بالشؤون اإلفريقية يتوقفون عند الظواهر السياسية املرتبطة بضتعل مأسستة 

"، "املحابتتتتتتتتتتاة" Clientélismeالستتتتتتتتتتلطة، وير تتتتتتتتتتزون ع تتتتتتتتتتع فضتتتتتتتتتت  بعتتتتتتتتتت  امل،ارستتتتتتتتتتات مثتتتتتتتتتتل: "الزةائايتتتتتتتتتتة" "

"Népotisme الل ي والغ،وض في ال سيير العام والراأ، وهي امل،ارسات التي تجعل من جهاز الدولة ،"

 .(jean pierre, 1997, p.09)نير فعال في أداء مهامه بحيوية

األفارقتتة، أد   نيستتتاتج فتتي األخيتتر أن هنتتا  ستتوء تستتيير للشتتأن العتتام متتن طتترف القتتادة السياستتيي

فتتتي أنلتتتب الحتتتاالت إتتتتع حركتتتات احتجاجيتتتة ضتتتد الستتتلطة، وهتتتو متتتا يتتتترجم فتتتي  ثيتتتر متتتن األحيتتتان ع تتتع أنتتتته 

. وعليته، فتإن ااحتجا  ضد الدولة، ألنه يوجد خل  بي ها وةين األفتراد التذين يقومتون ع تع تستيير شتؤو ه

بإعطتتتاء انطبتتتاع أن الدولتتتة هتتتي  وضتتتا األفتتتراد امل،ثلتتتين للستتتلطة محتتتل تستتتانل ياتاتتتي فتتتي  ثيتتتر متتتن األحيتتتان

 املوضوعة محل تسانل. 

 ثانيا: حركات التحرر في إفريقيا: 

 السياق العام: -1

رة  ستتتتتع،ل
ُ
عتتتراف الحركتتتات التحرريتتتة ع تتتع أ هتتتا مستتتتار استتتتطاعت متتتن خاللتتته الشتتتعوب اإلفريقيتتتة امل

ُ
ت

تتتتدري ي، وبشتتتتكل التحتتترر متتتن االستتتتع،ار، إال أن التتتوعي بتتتالتحرر تطتتتتور لتتتد  الشتتتعوب اإلفريقيتتتة بشتتتكل 

ستتتتتعِ،ر فتتتي حتتتتد ذاتتتتته، والسياستتتات التتتتتي كتتتتان 
ُ
مختلتتتل متتتتن شتتتعب إتتتتتع آختتتتر، وذلتتتك بتتتتالنظر إتتتتتع طبيعتتتة امل

 .(bourmaud, 1997, p.131)ي بعها



 حكيمةعاللي إسماعيل ، أ. بوالروايح أ.                                                         "بناء الدولة في إفريقيا"

 

2016( جانفي 08العدد الثامن )                        رية لألمن والتنمية         املجلة الجزائ 236  

 

ع،ومتتتا، ت،يتتتو مشتتتهد عشتتتية الحتتترب العامليتتتة الثانيتتتة بهتتتدوء طبتتتا القتتتارة اإلفريقيتتتة  كتتتل، باستتتتثناء 

ستتت
ُ
تتة فتتي بعتت  امل

ل
الحظ

ُ
ات اإلفريقيتتة. وعليتته، لتتم يتتؤدي يشتتوب الحتترب العامليتتة بعتت  االنتفاضتتات امل ع،رل

الثانيتتتتتة إتتتتتتع اضتتتتتطراب م حتتتتتو  فتتتتتي العالقتتتتتات األوروةيتتتتتة اإلفريقيتتتتتة، متتتتتن حيتتتتتث أ هتتتتتا لتتتتتم تعتتتتترف مطالبتتتتتة 

ستتتتعِ،رة 
ُ
باالستتتقالل متتن طتترف املتتواطنين األصتتليين. متتا ذلتتتك، فتتإن مجريتتات الحتترب جعلتتت الشتتعوب امل

ا دفعهتتتتم إتتتتتع االعت،تتتتاد ع تتتتع املستتتتتع،رات اإلفريقيتتتتة لتجتتتتاوز هتتتتذه تواجتتتته مشتتتتاكل اقتصتتتتادية معتبتتتترة، م،تتتت

املرحلتتتتة الستتتتوداء فتتتتي تاريخهتتتتا. وةالاستتتتبة لألفارقتتتتة فقتتتتد كانتتتتت قضتتتتية مشتتتتار سهم فتتتتي الحتتتترب أمتتتترا حت،يتتتتا،  

إتتتع أن القيتتادات االستتتع،ارية لتررت الشتتعوب اإلفريقيتتة لتلبيتتة حاجيتاتهم فتتي الحتترب. وةتتاملوازاة،  ر بتالنظ

ات بتحستتين أوضتتاعها االجت،اعيتتة، م،تتا شتتكل كانتتت التتدول األ  ستتتعِ،رة تقتتدم وعتتودا للُ،ستتتع،رل
ُ
وروةيتتة امل

حتتافزا بالاستتبة لهتتذه املستتتع،رات اإلفريقيتتة ملضتتاعفة مستتاعداتهم فتتي الحتترب، أمتتال فتتي أوضتتاع اجت،اعيتتة 

 أحستتتن. لكتتتن، متتتا  هايتتتة الحتتترب العامليتتتة الثانيتتتة، وجتتتدت الشتتتعوب اإلفريقيتتتة أن هتتتذه الوعتتتود لتتتم تكتتتن

ستتتعِ،ر، وفتتي نفتتي الوقتتت كانتتت ب،ثابتتة 
ُ
ستتو  سياستتات تظليليتتة، تالشتتت معهتتا بقتتة هتتذه الشتتعوب فتتي امل

 البداية املتلنة لظهور الوعي بضرورة التحرر بشكل   ي.  

 العوامل ا ساسية املساعدة على التحرر: .1

 تأبير الحرب العاملية الثانية: . أ

االستتتتتع،ارية التقليديتتتتة قتتتتد أ هكتتتتت ع تتتتع ج،يتتتتا عنتتتتد  هايتتتتة الحتتتترب العامليتتتتة الثانيتتتتة، كانتتتتت القتتتتو  

املستتتتويات "فريستتتا، بريطانيتتتا، ب ايكتتتا، البرتغتتتال ... التتتخ"، فتتتي حتتتين خرجتتتت الواليتتتات املتحتتتدة األمريكيتتتة، 

واالتحتتتتاد الستتتتوفيتي  قتتتتوتين  بتتتتريين، بتتتتالنظر إتتتتتع أ ه،تتتتا خرجتتتتتا أ ثتتتتر قتتتتوة متتتتن الحتتتترب، وهتتتتو األمتتتتر التتتتذي 

وضتتتتاع التتتتتي خلفسهتتتتا  هايتتتتة الحتتتترب العامليتتتتة الثانيتتتتة ل شتتتتايا فكتتتترة ستتتتاعده،ا ع تتتتع انسهتتتتاز الفرصتتتتة متتتتن األ 

. فالاستبة للواليتات املتحتدة األمريكيتة استتطاعت بطريقتة (medard, 1990, p.25)التحترر متن االستتع،ار

نير مباشرة تحرير "إعالن األمم املتحدة حول االستتقالل التوطكي"، التذي جتاء فيته: "كتل األمتم التتي ت،لتك 

رة يجتتتتتتب أن تتعتتتتتتاون متتتتتتا شتتتتتتعوب هتتتتتتذه األراضتتتتتتمي لتجعلهتتتتتتا قتتتتتتادرة ع تتتتتتع استتتتتتتقبال وضتتتتتتا أراضتتتتتتمي مستتتتتتتع،

االستقالل الوطكي"،  ،تا كتان لالتحتاد الستوفييتي دور أساستمي فتي إبتراز مفهتوم االستتقالل فتي ميثتاق األمتم 

املتحتتتدة. وعليتتته، فقتتتد ن حتتتت كتتتل متتتن هتتتاتين القتتتوتين فتتتي تحقيتتتق متتتا كانتتتتا تستتتعيان إليتتته ل شتتتايا مستتتار 

ل التتتوطكي، متتتن ختتتالل أول متتتادة فتتتي ميثتتتاق هيئتتتة األمتتتم املتحتتتدة املوقتتتا فتتتي "ستتتان فرايسلستتتكو" االستتتتقال

 . وهي املادة التي تتعلق ع ع وجه خاأ بت: "احترام مبدأ العدالة بين الشعوب".    1945جوان  26بتاريخ: 

 التحول في التنظيم االجت،اعي لألفارقة:  . ب

الجت،تاعي لألفارقتة نتداة الحترب العامليتة الثانيتة حر يتة ع ع نرار بامي القطاعتات، عترف التنظتيم ا

 متوايدة، حيث برزت معالم هذا التحول ع ع املستويات التالية: 

-  :املرا ز الع،رانية 
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ت،يوت الفترة التي تلت  هاية الحرب الباردة مباشرة بزيادة الع،ران فتي القتارة اإلفريقيتة، م،تا جعتل 

هاريتة متن الريتل لالستتقرار فتي املتدن حديثتة الاشتأة، وهتي الوضتعية السكان ي وحون في شكل ج،اعتات 

التتتتتي تفستتتتتر عتتتتتدم قتتتتتدرة اإلدارة ع تتتتتع تطبيتتتتتق معتتتتتايير الراتتتترة نحتتتتتو املدينتتتتتة، وذلتتتتتك بستتتتتب ظتتتتتروف الحتتتتترب 

 .(drame, 1995, p.125)والحاجة إتع زيادة اإلنتا  في املستع،رات

-  املناطق الريفية: 

يتتتث قتتتام املستتتتع،ر ب ستتترير املتتتواطنين فتتتي الريتتتل لألشتتتغال عرفتتتت هتتتي األختتتر  تغيتتترات وا تتتحة، ح

الشاقة، فاإلنتا  في هذا الستياق لتم يكتن بنتاء ع تع حاجتات املتواطنين، بتل ع تع حاجتات املستتع،ر، وهتو 

". لكتتن لتتم تعتتد هتتذه السياستتات اإلنتاجيتتة نا حتتة System D'indigénatمتتا اعتترف بتتت: "نظتتام االنتتديجان" 

نلب املناطق الريفية اضطرابات في كل القارة اإلفريقية، ت،ثلت في شكل ما مرور الوقت، حيث عرفت أ

 انتفاضات ضد هذه األساليب اإلنتاجية.

- :عودة املقاتلين 

حيتتث فتحتتت الحتترب العامليتتة الثانيتتة الطريتتق نحتتو تأستتلي جبهتتات القتتتال فتتي إفريقيتتا، بتتالنظر إتتتع 

ن خالل مشار سهم إتع جانب الايوش النظامية للدول املقاتلون األفارقة، م االربرة القتالية التي ا  سبه

ستع،رة، وهو ما زاد من القوة امليدانية لهذه الا،اعات،  ،ا زاد من درجتة التوعي بضترورة االستتقالل 
ُ
امل

 وأساليب الحصول عليه.  

 مؤت،ر باندويغ:  . ت

البدايتتتتة لحر تتتتة بأندونلستتتتيا، وكتتتتان فتتتتي الحقيقتتتتة ب،ثابتتتتة نقطتتتتة  1955أفريتتتتل  24و  18ايعقتتتتد بتتتتين 

املطالبة بتحرير إفريقيا، ايعقد هذا املؤت،ر بطلب خ،سة دول هي: بيرمايي، سريالنكا، الهند، اندونلسيا، 

ع تتع  ر دولتتة مستتتقلة متتن إفريقيتتا وأستتيا، وفتتي الغالتتب يؤختتذ هتتذا املتتؤت، 24با ستتتان، حضتتر هتتذا املتتؤت،ر 

 ,jean pierre, 1997)الستع،ارية التقليدية س يل النقي  ملؤت،ر برلين، الذي قسم إفريقيا بين القو  ا

p.15)  . 

 ثالثا : بناء الدولة القومية في إفريقيا وأهم املظاهر املرافقة:

فتتي الوقتتت التتذي حصتتلت فيتته الشتتعوب اإلفريقيتتة ع تتع االستتتقالل، كانتتت األولويتتة بالاستتبة للقتتادة 

األوتتتع لالستتتقالل احتلتتت قضتتية بنتتاء السياستتيين هتتي بنتتاء أمتتة داختتل الحتتدود الوطنيتتة. ف،نتتذ الستتنوات 

األفارقتتتة. وعليتتته،  نالدولتتتة األمتتتة، والتأستتتلي القتصتتتاد وطكتتتي قتتتوي، أولويتتتة بتتتارزة لتتتد  القتتتادة السياستتتيي

كانتتت الدولتتة األمتتة هتتدفا ستتعت إليتته معظتتم الشتتعوب اإلفريقيتتة، معت،تتدة فتتي ذلتتك ع تتع القائتتد السياستتمي 

 نظام السياسمي.ع ع رأس الدولة، واألحادية الحزةية ل سيير ال
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 مسألة شرعية القادة السياسيون بعد االستقالل: .1

فتتتي الستتتياق العتتتام لحركتتتات التحريتتتر فتتتي إفريقيتتتا، ن تتت  بعتتت  القتتتادة األفارقتتتة فتتتي لعتتتب دور بتتتارز فتتتي 

لبنتاء ذهنيتة ال تثتتق  اترستيخ فكترة أن االستتع،ار إعاقتة جديتة لتطتور الشتتعوب اإلفريقيتة،  ،تا أ هتم ستعو 

املستع،رين، وحاولوا خلق قطيعة بين الشتعوب اإلفريقيتة واملستتع،رين،  فكانتت بكل ما يأتي من طرف 

ردة فعتتتل هتتتؤالء املستتتتع،رين ع تتتع هتتتذه املحتتتاوالت حتتتادة وعنيفتتتة فتتتي أنلتتتب الحتتتاالت، ال ستتتي،ا متتتن طتتترف 

التتتتذين كتتتتانوا األ ثتتتتر تشتتتتتددا ع تتتتع هتتتتذا املستتتتتو . وفتتتتي هتتتتتذا الستتتتياق بتتتترز القتتتتادة السياستتتتتيون  نالبرتغتتتتاليي

 .  (medrad,1990, p.27)الذين أسسوا الحياة السياسية اإلفريقية في أوتع سنوات االستقالل األفارقة

لكن، ب،الحظة الواقا اإلفريقي، نجد أن الفتترة التتي تلتت االستتقالل اتختذت شتكال آختر نيتر التذي 

بعتد  كان مسطرا من طرف زع،اء الحركات التحريرية، حيث كان من املفترض أن تتجه التدول اإلفريقيتة

االستقالل إتتع قطيعتة كليتة متا الطترف األوروبتي، خاصتة ع تع مستتو  تستير شتؤون التدول اإلفريقيتة، إال 

أن الواقتتتا اإلفريقتتتي يقتتتول أن الدولتتتة اإلفريقيتتتة حديثتتتة االستتتتقالل، ال تتتتزال مرتبطتتتة بالتتتدول املستتتتع،رة. 

حتتاولوا إظهتتار شتتعبيسهم  وفتي هتتذا اإلطتتار، ظهتترت ط،وحتتات مل،ارستتة الستتلطة عنتتد عتتدد متتن األفتتراد التتذين

 ل حصول ع ع موقا هرمي متقدم في إدارة الشأن العام.

دفتتتا هتتتذا البحتتتث عتتتن الشتتتعبية بتتتبع  الساستتتة األفارقتتتة إتتتتع استتتتغالل املشتتتاعر اإلبايتتتة، فتتتبع  

الشرصتتتتيات التتتتتي تاتىتتتتي إتتتتتع إبايتتتتات عتتتتدديا ت،لتتتتك األنلبيتتتتة، استتتتتغلت هتتتتذا العامتتتتل إلعطتتتتاء مشتتتتروعية 

وةتتتتذلك طفتتتتت الهويتتتتة اإلبايتتتتة بشتتتتكل ستتتتريا إتتتتتع الستتتتطح، إضتتتتافة إتتتتتع أن إعتتتتادة لط،وحتتتتاتهم السياستتتتية، 

توزيا السلطة السياسية بين األفارقة في الدول حديثة االستقالل، أعاد إظهار املطالتب اإلبايتة التتي كتان 

متتن املتوقتتا أ هتتا ذهبتتت متتا االستتتع،ار. وهنتتا  حتتدبين هتتامين عرفسه،تتا الستتاحة الدوليتتة، اعبتتران عتتن هتتذا 

" فتي نيجيريتتا، Biafra" بتتالزائير، و "بيتافرا" "Katangaل وا ت  ه،تا: الحر تتة االنفصتالية فتي "كابويغتا" "بشتك

هذين الحتدبين يصتفان بشتكل جيتد الحالتة النفستية للطبقتة السياستية فتي إفريقيتا فتي هتذه الفتترة. وع تع 

ملين لشتتترعية أوائتتتل هتتتذا األستتتاس، يستتتتاتج أن "القتتتتال متتتن أجتتتل االستتتتقالل"  و"اإلبايتتتة" شتتتكال أهتتتم عتتتا

 األفارقة.  نالرجال السياسيي

بعد هذه املرحلتة األوتتع التتي كانتت مرحلتة للكفتاأ متن أجتل االستتقالل، وبعتد أن كتان "القتتال متن 

أجتتتتل االستتتتتقالل"  و"اإلبايتتتتة"، ي،تتتتثالن أع،تتتتدة الشتتتترعية السياستتتتية، جتتتتاءت مرحلتتتتة أختتتتر  ع تتتتع التتتتدول 

فترض أنفستهم، متن ختالل  نذه املرحلتة ب،حاولتة العستكريياإلفريقية ما منتصل الستلنيات، وت،يوت ه

القيام بحركتات انقتالب ضتد رنستاء التدول املتدنيين. وةتالنظر إتتع أن االنقالبتات لتم تكتن مقتررة فتي أي متن 

القتتتوانين األساستتتية للتتتدول، وجتتتد هتتتؤوالء العستتتكريين أنفستتتهم مجبتتترين، معنويتتتا ع تتتع األقتتتل، ع تتتع تبريتتتر 

ت تبريتتتترات أنلتتتتب العستتتتكريين التتتتذين وصتتتتلوا إتتتتتع الستتتتلطة عتتتتن طريتتتتق االنقتتتتالب حركتتتتاتهم االنقالبيتتتتة. وكانتتتت

 .(vincent,2009, p.133)املدنيين" نتنحصر في "سوء تسيير السياسيي
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 ،تتتا نالحتتت   تتتذلك أن أنلتتتب رنستتتاء التتتدول العستتتكريين، التتتذين وصتتتلوا إتتتتع الستتتلطة بطريقتتتة نيتتتر 

طة، انتخابتتات موجهتتة للتترأي العتتام العتتالىي إلبتتراز دستتتورية، نظ،تتوا فتتي الستتنوات املواليتتة العتتتال هم الستتل

عرفتتتتتت الشتتتتتعوب اإلفريقيتتتتتتة  1990أن متتتتتا قتتتتتاموا بتتتتته يك ستتتتتب التتتتتدعم متتتتتن طتتتتترف شتتتتتعوبهم. لكتتتتتن ومنتتتتتذ 

اضطرابات مختلفة التوجهات، فالشعوب التي كانت مند زمن مجبرة ع ع السكوت، أصبحت قادرة ع تع 

ستت،ح بإيصتتال زع،تتاء ذوو شتتعبية وي،تلكتتون املقتتدرة التتتكلم واملطالبتتة بضتترورة تنظتتيم انتخابتتات جيتتدة، ت

 التي تس،ح لهم ب سيير الشأن العام لردمة الصال  العام وللي لردمة املصال  الشرصية. 

 الحزأل الواحد وبناء الدولة: .2

إتتتتتع نايتتتتة ستتتتنوات ال ستتتتعيايات، كتتتتان الحتتتتزب الواحتتتتد ي،ثتتتتل شتتتتكل التنظتتتتيم السياستتتتمي الوحيتتتتد فتتتتي 

لنخبتتة السياستتية أن التعديديتتتة الحزةيتتة نيتتر قتتادرة ع تتع توطيتتد العالقتتتات إفريقيتتا، حيتتث كانتتت تعتقتتد ا

بين مواطكي نفتي الدولتة بحكتم التعتدد اإلبكتي. وع تع هتذا األستاس، باشترت النخبتة السياستية اإلفريقيتة 

إتتتع وضتتا إيديولوجيتتة تهتتدف إتتتع إقنتتاع املجت،تتا التتدوتي بخصوصتتية املجت،عتتات اإلفريقيتتة. وتتتم استتترجاع 

ل ملجرد فرض رجل واحتد لرنيتته لألمتور ع تع كتل املجت،تا. وةنتاءا عليته، أختد الحتزب الواحتد مكان املثق

 مشروعيته في تسيير الدولة في إفريقيا انطالقا من ححج بارزة ت،ثلت في ما ي ي:

 نقص الخبرة السياسية: . أ

دفعت امل،ارسات التي انتراها القادة السياسيون األفارقة في تستيير شتؤون دولهتم، بكتل الشتعوب 

اإلفريقية إتع املطالبة باملساواة في الفرأ من أجل تحسين شرو  الوجتود، هتذه املطالبتة التتي كانتت فتي 

يسهم مشتتتتتاعر البدايتتتتتة موجهتتتتتة بشتتتتتكل ختتتتتاأ إتتتتتتع املستتتتتتع،رين األوروةيتتتتتين، التتتتتذين لطاملتتتتتا أبتتتتتارت بورجتتتتتواز 

املتتتواطنين. وع تتتع هتتتذا األستتتاس، قتتتدم الثتتتوار األفارقتتتة لل،تتتواطنين حاتتتة العتتتل  بكرامتتتة  حتتتافز لل،طالبتتتة 

باالستقالل، إال أنه ولألسل، بعد الحصول ع ع االستقالل مباشرة استترجا السياستيون األفارقتة نفتي 

عتبتتتار متتتا كانتتتت تاتظتتتره الشتتتتعوب املرا تتتز التتتتي كتتتان يحتلهتتتا املستتتتع،رون األوروةيتتتون، دون األختتتذ بعتتتين اال 

اإلفريقيتتتتتة حتتتتتين املفاوضتتتتتات متتتتتا املستتتتتتع،رين. وهتتتتتو متتتتتا أنتتتتتتج خيبتتتتتة أمتتتتتل  بيتتتتترة فتتتتتي أوستتتتتا  املجت،عتتتتتات 

اإلفريقيتتتة، األمتتتر التتتذي أد  فتتتي ال هايتتتة بأنلتتتب التتتدول اإلفريقيتتتة إتتتتع دوامتتتة متتتن الفوضتتتمى السياستتتية منتتتذ 

اب املهت،تتين بالشتتؤون اإلفريقيتتة، يؤ تتدون أن الستتنوات األوتتتع لالستتتقالل. وهتتو متتا جعتتل العديتتد متتن الكتتت

هذه الفوضمى السياسية التي تعرفها القارة اإلفريقية، هي دليل ع ع نياب الربرة السياسية لد  القادة 

 السياسيين، في تسيير القضايا السياسية بالشكل الذي ي،نا وصول الرالفات إتع حالة التأزم وال واع.  

  عدد اإلثنيات: . أل

باية منذ شيوعه واستخدامه، وحتى الوقت الحاضر، ال يزال من أ ثر املفتاهيم إبتارة إن مفهوم اإل

ل رتتالف وعتتدم االتفتتاق حتتول مضتتامينه ودالالتتته، نيتتر أن مجتتال هتتذه الدراستتة ال ي ستتا ل شتتارة إتتتع كتتل 

إليته هذه املضامين والدالالت. وعليته نكتفتي فتي هتذه املحاولتة البحثيتة باإلشتارة إتتع اإلج،تاع التذي خلتص 

كتتتتتل متتتتتتن عل،تتتتتتاء "اإلبنونرافيتتتتتتا"، "األبتولوجيتتتتتتا"، و"األنثروةولوجيتتتتتا"، ومفتتتتتتاده أن اإلبايتتتتتتة إن،تتتتتتا هتتتتتتي ت،تتتتتتايز 
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واختتتالف بتتين الا،اعتتات وفقتتا لصتتفاتها الطبيعيتتة، وأن وضتتعها داختتل الدولتتة، لتتلي لتته عالقتتة بعتتددها، 

قليتتة إذا كانتت ج،اعتتة إبايتتة فاتي قتتد ت،ثتل األنلبيتتة فتتي الدولتة، أو قتتد تكتتون فتي وضتتا األقليتة. وهكتتذا فاأل

فإنتتته لتتتلي بإمكتتتان الا،اعتتتة اإلبايتتتة أن تكتتتون أقليتتتة دائ،تتتا ... فاإلبايتتتة تتضتتت،ن كلتتتتا الا،تتتاعتين األقليتتتة 

) عبتد  واألنلبية، فكاله،ا تعتدان ج،اعتتان إبنلتتان، ومتن هنتا ال يقتصتر وضتا اإلبايتة ع تع األقليتة فقت 

 . (17، أ.2000السالم، 

يتة يتكتون الشتعب متن أفتراد ينحتدرون متن إبايتات مختلفتة، هتذه الحقيقتة في أنلب الدول اإلفريق

" إفريقيتتتا، بقتتترار اتختتتذ بتتتين القتتتو  األوروةيتتتة فتتتي متتتؤت،ر بتتترلين ستتتنة Balkanisationكانتتتت نتاجتتتا "لبلقنتتتة" 

. فحتتتدود التتتدول اإلفريقيتتتة رستتت،ت بنتتتاء ع تتتع تقستتتيم تعستتتفي للقتتتارة اإلفريقيتتتة، إتتتتع مج،وعتتتة متتتن 1885

ل  القو  االستع،ارية الحاضرة في مؤت،ر برلين. بالنظر إتع أن هذا التقسيم لتم يحتترم الدول تخدم مصا

 الرصوصيات اإلباية للشعوب املعنية.

وفي الوقت الذي حصلت فيه الشعوب اإلفريقية ع ع االستقالل، وجدت معظم الدول اإلفريقية 

واجتتتته القتتتتادة السياستتتتيون  الناشتتتتئة، فتتتتي ظتتتتل هتتتتذا التقستتتتيم التعستتتتفي، نفستتتتها فتتتتي موضتتتتا الشتتتترطي أيتتتتن

صتتتعوةات  بيتتترة فتتتي إقنتتتاع الشتتتعوب بقبتتتول فكتتترة أ هتتتم يات،تتتون إتتتتع نفتتتي الوحتتتدة، وإقنتتتاعهم ع تتتع وجتتته 

الرصوأ بأ هم محكومون من طرف أفراأ، وصلوا إتع السلطة بناء ع ع معتايير ال تعطتمهم الشترعية 

 ات التقليدية، كاالنت،اء اإلبكي مثال.مل،ارسة السلطة بالاسبة ملعايير الحكم املتعارف علمها في املجت،ع

بتتتالنظر إتتتتع هتتتذه الحقيقتتتة، احتلتتتت قضتتتية الوحتتتدة الوطنيتتتة فتتتي ستتتنوات الستتتتلنات مر تتتز األولويتتتة 

األفارقتتة، فلبنتتاء هتتذه الوحتتدة فتتي ظتتل هتتذه التعدديتتة اإلبايتتة،  ناملر زيتتة بالاستتبة لكتتل القتتادة السياستتيي

ألحاديتتتة الحزةيتتتة أو متتتا اعتتترف بنظتتتام الحتتتزب الواحتتتتد فضتتتلت الكثيتتتر متتتن التتتدول اإلفريقيتتتة أيديولوجيتتتة ا

 ،نطق لا،ا االنقستامات اإلبايتة. وع تع هتذا األستاس، قتدم القتادة السياستيون األفارقتة منطتق الحتزب 

الواحتتتد  إطتتتار يج،تتتا كتتتل املتتتواطنين للستتتير بهتتتم فتتتي طريتتتق الوحتتتدة الوطنيتتتة. فع تتتع ستتت يل املثتتتال نجتتتد أن 

 Le Mouvement Révolutionnaire National Pur Leلتن،يتة" ""الحر تة الثوريتة الوطنيتة متتن أجتل ا

Développementدمت من خالل املادة السابعة من الدستور ع ع أ ها الطريقتة التتي
ُ
نظتم  " في رواندا، ق

تتن  ِ
 
متن خاللهتتا الشتعب الروانتتدي سياستيا داختتل هتذه الحر تتة بحصتوله ع تتع تكتوين سياستتمي موحتد ال ُي،ك

 .      (jean pierre, 1997, p.18 )خار  إطاره " من م،ارسة أي يشا  سياسمي

 م كل التنمية االقتصادية:   . ت

فتتتي بدايتتتة ستتتنوات الستتتبعينات، كانتتتت أيديولوجيتتتة التن،يتتتة االقتصتتتادية حتتتافزا بالاستتتبة للشتتتعوب 

اإلفريقيتتتة متتتن أجتتتل تحستتتين شتتترو  الحيتتتاة، وفتتتي هتتتذا اإلطتتتار كانتتتت الشتتترا ة متتتن أجتتتل التن،يتتتة بتتتين دول 

ثابتتة الشت،ال ودول الانتوب، التتي انطلقتت ب،ج،وعتتة معتبترة متن املشتاريا لردمتتة التن،يتة فتي إفريقيتا، ب،

الفرصتتتة الذهبيتتتة لالنتقتتتال متتتن حالتتتة التخلتتتل االقتصتتتادي إتتتتع مستتتتويات متقدمتتتة متتتن الحيتتتاة الكري،تتتة. 

لكن، ولألسل، استغلت الطبقة السياسية الحا ،تة هتذه املشتاريا لردمتة مصتالحها الشرصتية، حيتث 
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حلتتتتتول  اعتبرتهتتتتتا فرصتتتتتة إلببتتتتتات ارتباطهتتتتتا ب،صتتتتتال  الا،اعتتتتتة أمتتتتتام الشتتتتتعب، واببتتتتتات قتتتتتدرتها ع تتتتتع إيجتتتتتاد

لل،شاكل االقتصادية. وعليته، قتادت هتذه الوضتعية الطبقتة السياستية إتتع تستيلي اإلدارة وكتل املصتال  

 .(amoako, 2005, p32)التي لها عالقة باملسائل االقتصادية

إال أن الاتتدير بالتتتذ ر هنتتا هتتتو أن اهت،تتام الحتتتزب الواحتتد بكتتتل متتا هتتتو اقتصتتادي، هتتتو اهت،تتام ميتتتوه 

ر متتتا هتتتو التعستتتل فتتتي التقستتتيم ال اغرافتتتي لل،شتتتاريا االقتصتتتادية. وهتتتو فتتتي الحقيقتتتة نتتتتا  طبيعتتتي ألن ُاستتتيا

سياستتمي ومتتا هتتو اقتصتتادي متتن طتترف فتترص واحتتد، وفتتي نفتتي الوقتتت، بداتتة أن الحتتزب الواحتتد قتتادر 

 ع ع تسرير كل الطاقات الوطنية لردمة املشاريا التي اختارتها الدولة.

 خاتمة

إفريقيا للست باملسألة الاديدة، فاألزمة السياستية التتي عرفسهتا  في األخير، إن أزمة بناء الدولة في

اقتصتتادية التتتي شتتهدتها كتتل التتدول اإلفريقيتتة.  –أنلتتب التتدول اإلفريقيتتة هتتي أزمتتة نتتدتها األزمتتة السوستتيو

ففشتتتل سياستتتات التن،يتتتتة املتبعتتتة منتتتذ الستتتتتلنيات، والتتتتي اعت،تتتتدت ع تتتع احتكتتتار الدولتتتتة ملختلتتتل بتتتترامج 

ا للتتدخول فتتي هتتذه األزمتتة. ورنتتم أن فشتتل بنتتاء الدولتتة فتتي إفريقيتتا يتترد إتتتع العديتتد متتن التن،يتتة كانتتت ستت ب

األستتباب إال أن الستت ب األ ثتتر حدابتتة هتتتو ذلتتك املتترتب  بتتت: "ستتوء تستتتير الشتتأن العتتام" متتن طتترف الطبقتتتة 

فتي  الحا ،ة، وهو الس ب األ ثر بتروزا فتي النقاشتات حتول مستار الدمقرطتة فتي إفريقيتا.  ،تا يجتب التأ يتد

هتتتذا املجتتتال، ع تتتع أنتتته متتتن األفضتتتل تقيتتتيم بنتتتاء الدولتتتة فتتتي إفريقيتتتا انطالقتتتا متتتن فكتتترة أن كتتتل شتتتعب متتتن 

الشتتتتعوب اإلفريقيتتتتة اتختتتتذ مستتتتارا مختلفتتتتا فتتتتي بنتتتتاء دولتتتتته، وهتتتتو مستتتتار متتتتر بظتتتتروف، تحتتتتديات، وبقافتتتتات 

 مختلفة حتى وإن تقاطعت هذه املسارات في محطات مختلفة. 
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